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2 
 

 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8581 Németbánya, Fő tér 3. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
Készült: Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 11. 

napján 19 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Németbánya – Faluház nagyterme. 
 
Az ülés típusa: Rendes. 
 
Jelen voltak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester, Schmidt Attila 
alpolgármester, Dr. Bognár Katalin, Papp Attila Elemér és Ubrankovics József Pál 
képviselők.  
 
B./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

- Kelemen László jegyző 
 

A lakosság részéről 1 fő jelent meg. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. 
A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja tárgyalni. 
 

N a p i r e n d : 
 
 Tárgy:        Előadó:                                                                                                              
 
1./ Németbánya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési                Marcsik Zoltánné                                                        
     Szabályzata módosítása                                                                                 Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
2./ Németbánya Község Önkormányzata Vízkárelhárítási terve fe-               Marcsik Zoltánné                                                             
     lülvizsgálata                                                                                                   Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
3./ Általános iskolák felvételi körzethatára                                                     Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                            Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
4./ Ingatlanok cseréje                                                                                       Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
 
5./ Vegyes ügyek                                                                                              Marcsik Zoltánné                                                             
                                                                                                                             Király Ágnes                                             
                                                                                                                             polgármester 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a napirendre 
tett javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és meghozta 
következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az előterjesz-
tésben szereplő napirendi pontok megtárgyalását. 
 

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti a 
lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót, melynek másolatát a képviselő-testület 
tagjai előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja a testületnek, hogy a beszámolót 
fogadják el. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester a javaslatát szavazásra bocsátja. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
jelentést a 80, 81, 82, 83, 84 és 85/2021.(IX.16.) és 86/2021.(IX.30.) számú lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két testületi 
ülés között, átruházott hatáskörben a következő polgármesteri döntés született: 1 fő 
méltányossági közgyógyellátási települési támogatás kérelme elutasítása, mivel a kérelmező 
életvitelszerűen Zircen él. 
 
Ezt követően javasolja, hogy a képviselő-testület térjen rá a napirendi pontok tárgyalására.  
 
 

N A P I R E N D  T Á R G Y A L Á S A :  
 
1 . / N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzata módosítása  
        Előadó:   Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
    (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a rendelet előterjeszté-
seit és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselők előzetesen megkapták, tanulmá-
nyozhatták. Javasolja, hogy a rendeletet fogadja el a képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő támogatja a rendelet elfogadását. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

13/2021.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete Németbánya Község 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata 6/2013.(VII.1.) 
önkormányzati rendelete módosításáról: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
2./ N a p i r e n d : Németbánya Község Önkormányzata Vízkárelhárítási terve felül-

vizsgálata 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti Né-
metbánya község Vízkárelhárítási Tervét, melynek másolatát a képviselők előzetesen meg-
kapták, tanulmányozhatták. A Terv 2016. júliusában készült, felülvizsgálatát, a szükséges 
módosításokat rendszeresen el kell végezni, hogy a tervben mindig a ténylegesnek megfelelő 
adatok álljanak a rendelkezésre. 
 
Javasolja, hogy a Vízkárelhárítási Terv felülvizsgálatát határozza el a képviselő-testület. 

Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazzák fel a polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

87/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya község 
Vízkárelhárítási Terve felülvizsgálatát határozza el. 
Felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálat megrendelésére. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a határo-
zat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
 

 
3./ N a p i r e n d : Általános iskolák felvételi körzethatára 
   E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
      (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Pápai Tankerületi 
Központ előterjesztését, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. A képviselő-testület véleményét kérik az általános iskolák jelenlegi 
felvételi körzetével kapcsolatban. Javasolja, hogy jelenlegi felvételi körzettel értsen egyet a 
képviselő-testület, amelyben a városlődi iskola biztosítja a kötelező felvételt. 
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Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

88/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Németbánya település 
teljes közigazgatási területére vonatkozó, jelenlegi felvételi körzettel, a kötelező 
felvételt biztosító 200811 - Városlődi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola (8445 Városlőd, Kossuth L. u. 58.) oktatási-nevelési intézménnyel egyetért.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Ingatlanok cseréje 
     E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében részletesen ismerteti 
Ubrankovics Faépítészeti Kft. kérelmét, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Az önkormányzat vagyonrendeletének 
megfelelően, elkészült mindkét ingatlan értékbecslése, melyeket ezt követően részletesen 
ismertet.     
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő jelzi érintettségét, mert ő a Kft. ügyvezetője. 
 
Kelemen László jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület döntéshozatalából 
kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az 
önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett 
önkormányzati képviselő kezdeményezésére vagy bármely önkormányzati képviselő 
javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt önkormányzati képviselőt a határozatképesség 
szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni.” 
 
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a képviselő úr szavazásból való kizárásával 
kapcsolatban javaslataikat tegyék meg. 
 
Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy ennél a döntésnél zárják ki a szavazásból Ub-
rankovics József Pál képviselő urat. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ingatlanok cseréje” 
napirendi pont keretében meghozandó döntésnél Ubrankovics József Pál képvise-
lő urat kizárja a szavazásból. 
 

Hozzászólás: 
 
Schmidt Attila alpolgármester javasolja, hogy a két ingatlan térítésmentes cseréjéhez járul-
jon hozzá a képviselő-testület. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

89/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ubrankovics Faépíté-
szeti Kft. (8581 Németbánya, Kossuth L. u. 54., adószám: 23073203-2-19) ingat-
lan csere kérelmét támogatja, a tulajdonában lévő németbányai 131 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1216 m2 területű Németbánya, Boróka u. 6. sz. 
alatti ingatlan és a Kft. tulajdonát képező, németbányai 132/2 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 1538 m2 területű ingatlan térítésmentes cseréjéhez 
hozzájárul. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
 
4./ N a p i r e n d : Vegyes ügyek 
     E l ő a d ó :  Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
     (Írásbeli előterjesztés) 
 
a) Vízi-közmű Társulat névhasználata, székhelye 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
szennyvíz beruházással kapcsolatban – a lakossági önerő gyűjtése céljából – meg fog alakulni 
Németbányán a víziközmű társulat, amely a „Németbányai Vízi-közmű Társulat” nevet 
szeretné felvenni. Székhelye azonos lenne az önkormányzat székhelyével. A település 
névhasználatát és a székhely meghatározását a képviselő-testületnek kell engedélyezni. 
Javasolja, hogy a képviselő-testület engedélyezze a névhasználatot és a székhelyet. 
  
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a javaslatot, mivel a víziközmű társulat a 
lakosság érdekeit szolgálja, a németbányai szennyvíz beruházás megvalósítása céljából jön 
létre. 
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

90/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, a 
németbányai szennyvíz beruházással kapcsolatban 2021. évben megalakuló 
víziközmű társulat a „Németbányai Vízi-közmű Társulat” nevet felvegye, s 
székhelye Németbánya, Fő tér 3. legyen. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 13. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
b) Falugondnoki szolgálat 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
falugondnoknak naponta vezetnie kell a „Tevékenységi napló”-t, melynek az utolsó 
oszlopában a gondozottal alá kell íratni a tevékenység elvégzését. Ez az aláíratás a 
falugondnoknak sokszor nehézséget jelent, az érintetteket nem találja otthon, sürgős feladatot 
kell ellátnia stb. A jogszabály szerint lehetőség van arra, hogy a falugondnokot mentesítse a 
képviselő-testület az aláírattatástól. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy ezt a mentesítést 
adja meg a falugondnoknak. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő egyetért a polgármester asszony javaslatával. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

91/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai 
falugondnok által vezetett „Tevékenységi napló” gondozottal történő 
aláírattatásától eltekint, attól mentesíti a falugondnokot. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: Azonnal. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
c) Közművelődési normatíva felhasználása 

 
ca) Székek beszerzése 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a 
közművelődési normatíva 25 %-át eszközvásárlásra kell felhasználnia az önkormányzatnak. 
Mivel a Faluházban használt székek nagyon rossz állapotban vannak, ezért 50 db szék 
vásárlására tesz javaslatot. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
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Hozzászólás: 
 
Ubrankovics József Pál képviselő támogatja a székek vásárlását. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

92/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 
2021. évi közművelődési normatívája terhére – 50 db szék vásárlását határozza el.  
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék. 
Határidő: 2021. október 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
cb) Árajánlatok elbírálása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy 
Árajánlatokat kért be a székekre, melyekre 3 db Árajánlat érkezett. Ezt követően részletesen 
ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai előzetesen megkapták, 
tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a legkedvezőbbet, Hetyei Olga Árajánlatát fogadja el a 
képviselő-testület. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólások: 
 
Schmidt Attila alpolgármester támogatja a polgármester asszony javaslatát. 
 
Ubrankovics József Pál képviselő szintén egyetért a javaslattal. Javasolja, hogy hatalmazza 
fel a képviselő-testület a polgármestert a székek megrendelésére. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 4 igen sza-
vazattal, 1 tartózkodás ellenében, meghozta a következő határozatát: 
 

93/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hetyei Olga egyéni 
vállalkozó (8500 Pápa, Kossuth L. u. 22., adószáma: 65680524-2-39) 
németbányai Faluházba történő székvásárlással kapcsolatos, 2021. október 8. 
napján kelt, bruttó 622.300,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a székek megrendelésére. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 
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d) Temető kerítés javítása 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy a temető 
kerítés megrongálódott, a vadak bejárnak a temetőbe, lelegelik a sírokra helyezett virágokat, s 
egyéb károkat is okoznak. Árajánlatokat kért a kerítés javítására. Két Árajánlat érkezett. Ezt 
követően részletesen ismerteti az Árajánlatokat, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Javasolja, hogy a kedvezőbb, Szalai Zoltán e.v. 
200.000,-Ft-os Árajánlatát fogadja el a képviselő-testület. A vállalkozó ebben 
bozótmentesítést is vállal, s a kerítéspaneleket az erdészettől kártérítés gyanánt, 
térítésmentesen megkapja az önkormányzat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Papp Attila Elemér képviselő támogatja a polgármester asszony javaslatát. Javasolja, hogy 
hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, meghozta a következő határozatát: 
 

94/2021.(X.11.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
határozata: 
Németbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a németbányai temető 
kerítésének javítását határozza el.  
A Képviselő-testület Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (8581 Németbánya, Kossuth 
u. 8. adószáma: 55449319-1-39) a kerítés javítással és bozótirtással kapcsolatos, 
bruttó 200.000,-Ft összegű Árajánlatát elfogadja. A kerítés javítását a 
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. (8500 Pápa, Jókai Mór utca 46.) által 
térítésmentesen átadott vadkerítés panelekkel végezteti el. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Az Árajánlat a határozat mellékletét képezi. 
Utasítja a tisztségviselőket, hogy az érintetteket a döntésről értesítsék, s a 
határozat végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Határidő: 2021. október 26. 
Felelős: Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester 
              Kelemen László jegyző 

 
e) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester részletesen ismerteti a Támogatói okiratot, a 
rendelet előterjesztését és a rendelet-tervezetet, melyek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. Elmondja, hogy az önkormányzat 6 m3 tűzifát 
igényelhetett, ezt meg is kapta. A rendelet 2021. november 1-jén lépne hatályba, a kérelmeket 
november 20. napjáig lehet benyújtani, melyeket a képviselő-testület november 30-ig fog 
elbírálni. A tűzifa kiszállításáról a polgármester 2022. február 15-ig gondoskodik.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás: 
 
Dr. Bognár Katalin képviselő hozzászólásában elmondja, hogy szerinte a jövedelemhatáron  
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emelni kellene. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 500 %-át tartja elfogadha-
tónak. Kérdezi, hogy Németbánya miért ilyen kevés tűzifát igényelhet csak? 
 
Válasz: 
 
Kelemen László jegyző válaszában elmondja, hogy a pályázat kiírója bonyolult képlet alap-
ján határozza meg a maximálisan igényelhető tűzifa mennyiségét. Ebben szerepel a 2020. évi 
átlagos közfoglalkoztatottak száma, a 2019. évi aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 
2019. évi rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal), a 
2020. január 1-i lakosságszámból a 80 év felettiek (osztva kettővel). Az önkormányzat az így 
kiszámított maximumot kérte, azt meg is kapta, de ez nagyon kevés.  
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester egyetért az előtte szóló képviselő vélemény-
ével. Javasolja, hogy a jövedelemkorlát emelésére tett módosító javaslattal fogadja el a képvi-
selő-testület a rendeletet. 
 
Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján, 5 igen sza-
vazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, megalkotta a következő rendeletét: 
 

14/2021.(X.27.) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás 
helyi szabályairól: 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
f) Polgármesteri tájékoztató 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester előterjesztésében elmondja, hogy az 
Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal határozott idejű pénzügyi és igazgatási ügyintéző 
állást hirdetett meg, mivel Lovászné Németh Anett szülése miatt jogviszonyát szünetelteti. 
Ezt követően részletesen ismerteti a kiírást, melynek másolatát a képviselő-testület tagjai 
előzetesen megkapták, tanulmányozhatták. 
 
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a falugondnoki pályázat eredményes volt, Budai Zoltán 
bakonyjákói lakos az új falugondnok, aki 2021. október 8. napjától végzi a falugondnoki 
feladatokat. 
 
Kéri a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket. 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megkérdezi, hogy kinek van közérdekű hoz-
zászólása, kérdése, vagy bejelentése? 
 
Mivel hozzászólás nem volt, Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester megköszöni a 
jelenlévőknek az aktív közreműködést, s a rendkívüli képviselő-testületi ülést 20 óra 14 perc-
kor bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

 Marcsik Zoltánné Király Ágnes Kelemen László 
                           polgármester                                                           jegyző 


